
Regulamin redakcji ZDZIŚ24 

z dnia 20 września 2021r. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz kompetencje organów Redakcji 

ZDZIŚ24 dostępnej pod adresem zdzis24.pl 

§ 2 

Nadrzędnym celem redakcji ZDZIŚ24 jest promocja oraz rozwój życia uczniowskiego 

w 13 Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinie. 

§ 3 

Organami Redakcji ZDZIŚ24, zwanej dalej Redakcją są: 

1) Redaktor Naczelny 

2) Sekretarz 

3) Korektor 

4) Zespół Redaktorski 

5) Zespoły Medialne 

§ 4 

Ogół członków Redakcji obradując wspólnie pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego lub 

w jego zastępstwie Sekretarza, działa jako Zgromadzenie Ogólne. 

§ 5 

Redaktor Naczelny wraz z Sekretarzem oraz osobą wskazaną przez Redaktora Naczelnego 

tworzy Prezydium Redakcji. 

§ 6 

Redakcja jako organ medialny wydaje materiały prasowe umieszczane na stronie zdzis24.pl. 

Rozdział II 

Członkostwo  

§ 7 

Członkiem redakcji ZDZIŚ24 może być każdy uczeń 13 Liceum Ogólnokształcącego w 

Szczecinie i Szkoły Podstawowej nr. 6 w Szczecinie.  

§ 8 

Wniosek o członkostwo w formie mailowej lub osobistej przedstawiany jest Redaktorowi 

Naczelnemu w okresie trwania roku szkolnego. 

§ 9 

1. O przyjęciu wniosku bezwzględną większością głosów decyduje Zgromadzenie 

Ogólne.  

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” lub „wstrzymujących” głos 

decydujący ma Prezydium Redakcji.  



 

§ 10 

Redaktor Naczelny zobowiązany jest do przedstawienia wnioskodawcy decyzji Zgromadzenia 

Ogólnego w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

§ 11 

Członkostwo w Redakcji rozpoczyna się z dniem pozytywnego przyjęcia wniosku przez 

Zgromadzenie Ogólne. 

§ 12 

Każdy członek jest zobligowany do sumiennego wypełniania swoich zadań w ramach 

działalności Redakcji. 

§ 13 

Każdy członek Redakcji ma prawo do przedstawiania swoich pomysłów na materiały. 

§ 14 

Każdemu członkowi Redakcji zapewnia się prawo do pełnienia więcej niż jednej funkcji, przy 

czym nie może on nie pełnić żadnej z nich. 

Rozdział III 

Redaktor Naczelny 

§ 15 

1. Redaktor Naczelny jest najwyższym przedstawicielem Redakcji ZDZIŚ24 oraz jej 

członków. 

2. Redaktor Naczelny czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Redakcji oraz nadzoruje 

realizację działań w nim określonych. 

3. Redaktor Naczelny wykonuje swoje zadania w zakresie określonym w Regulaminie 

Redakcji. 

Wybór 

§ 16 

1. Redaktor Naczelny wyznaczany jest przez swojego poprzednika po zaciągnięciu opinii 

Zgromadzenia Ogólnego. 

2. Redaktor Naczelny jest wybierany na kadencję trwającą do dnia ukończenia szkoły 

przez powyższego. 

3. Kadencja Redaktora Naczelnego rozpoczyna się z dniem opuszczenia stanowiska przez 

poprzednika. 

4. Redaktor może opuścić stanowisko przed dniem zakończenia kadencji, w takim 

wypadku zobligowany jest do wskazania swojego następcy. 

5. Na stanowisko Redaktora Naczelnego może zostać wybrany tylko członek Redakcji. 

6. W razie niemożności wyboru nowego Redaktora Naczelnego jego kompetencje 

przejmuje Sekretarz, który pełni obowiązki Redaktora Naczelnego do czasu wyboru 

następcy przez Zgromadzenie Ogólne. 

 



 

§ 17 

1. Jeżeli Redaktor Naczelny czasowo nie może realizować swoich obowiązków, 

zawiadamia o tym Sekretarza, który tymczasowo przejmuje obowiązki Redaktora 

Naczelnego. 

2. Zgromadzenie Ogólne może uznać niemożność pełnienia urzędu przez Redaktora 

Naczelnego większością kwalifikowaną 2/3 głosów. W takim wypadku obowiązki 

Redaktora Naczelnego pełni Sekretarz.  

3. Jeżeli Sekretarz nie może wykonywać obowiązków Redaktora Naczelnego, obowiązki 

te przejmuje Korektor. 

Kompetencje i obowiązki 

§ 18 

Redaktor Naczelny jest najwyższym zwierzchnikiem Redakcji. 

§ 19 

Redaktor Naczelny jako reprezentant Redakcji w stosunkach zewnętrznych ponosi pełną 

odpowiedzialność za treści umieszczane na stronie zdzis24.pl. 

§ 20 

Redaktor Naczelny ma prawo, po zaciągnięciu opinii reszty Prezydium do wydalenia członka 

Redakcji. 

§ 21 

Redaktor Naczelny zatwierdza miesięczny plan pracy opracowywany przez Zgromadzenie 

Ogólne. 

§ 22 

Redaktor Naczelny jest zobligowany do publikowania powstających materiałów 

publicystycznych na stronie zdzis24.pl. 

§ 23 

Informatyk 

Redaktor Naczelny ma wyłączną kompetencję do powoływania Informatyka. 

§ 24 

Informatyk jest w pełni niezależnym od Zgromadzenia Ogólnego organem podlegającym tylko 

i wyłącznie Redaktorowi Naczelnemu. 

§ 25 

Zadaniem Informatyka jest dbanie o dobrostan techniczny strony internetowej zdzis24.pl. 

§ 26 

Kadencja Informatyka trwa do czasu ukończenia przez powyższego szkoły lub do chwili 

odwołania go z urzędu przez Redaktora Naczelnego, lub w drodze rezygnacji składanej na ręce 

Redaktora Naczelnego. 



 

Rozdział IV 

Sekretarz 

§ 27 

Sekretarz jest naczelnym koordynatorem działalności redakcji i czuwa nad wypełnianiem jej 

zadań przez członków. 

§ 28 

Do Sekretarza należą sprawy polityki Redakcji niezastrzeżone dla innych organów Redakcji. 

§ 29 

Sekretarz wybierany jest przez Redaktora Naczelnego na czas trwania jego kadencji. 

§ 30 

Sekretarz prowadzi spis pomysłów proponowanych przez członków Redakcji i rozdział zadań 

powiązanych z materiałami. 

§ 31 

W przypadku przedterminowego opróżnienia stanowiska Sekretarza, jego następcę wyznacza 

Zgromadzenie Ogólne. 

Rozdział V 

Korektor 

§ 32 

Głównym zadaniem Korektora jest stanie na straży jakości językowej i stylistycznej treści 

udostępnianych przez Redakcję ZDZIŚ24. 

§ 33 

Korektor ma prawo do wyrywkowej kontroli materiałów tworzonych przez Zespół Redaktorski 

oraz Zespoły Medialne. 

§ 34 

Korektor wyznaczany jest przez Redaktora Naczelnego na czas trwania jego kadencji. Redaktor 

Naczelny, w razie potrzeby, ma prawo wyznaczyć więcej niż jednego Korektora. 

§ 35 

W przypadku przedterminowego opróżnienia stanowiska Korektora, jego następca wyznaczany 

jest przez Redaktora Naczelnego. 

Rozdział VI 

Zgromadzenie Ogólne 

§ 36 

Zgromadzenie Ogólne, nazywane dalej Zgromadzeniem jest najwyższym organem 

reprezentującym członków Redakcji. 



§ 37 

Członkiem Zgromadzenia jest każdy członek Redakcji. 

Kompetencje i obowiązki 

§ 38 

Zgromadzenie reprezentuje interes wszystkich członków Redakcji w zakresie ich praw i 

interesów. 

§ 39 

Zgromadzenie jest zobligowane do organizowania comiesięcznych spotkań koordynacyjnych, 

na których ustalany jest miesięczny plan pracy redakcji. 

§ 40 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów wszystkich członków może uchwalić decyzję o 

wydaleniu członka redakcji z wyjątkiem członków Prezydium Redakcji. 

Rozdział VII 

Zespół Redaktorski 

§ 41 

Zespół Redaktorski pracuje na rzecz wysokiej jakości treści i wizerunku Redakcji ZDZIŚ24. 

§ 42 

Zespół Redaktorski prowadzi działalność o charakterze publicystycznym i dziennikarskim. 

§ 43 

Każdy członek Zespołu Redaktorskiego w razie potrzeby i za zgodą Redaktora Naczelnego 

ma prawo do wypełniania obowiązków innych zespołów. 

§ 44 

Celem Zespołu jest realizacja miesięcznego planu opracowanego przez Zgromadzenie Ogólne. 

Rozdział VIII 

Zespoły Medialne 

§ 45 

Głównym zadaniem Zespołów Medialnych jest zapewnienie jak najwyższej jakości promocji 

materiałów tworzonych w ramach Redakcji ZDZIŚ24. 

§ 46 

Liczba zespołów medialnych może zostać zmieniona. 

§ 47 

Członkowie każdego zespołu medialnego odpowiadają w pełni przed Redaktorem 

Naczelnym. 

§ 48 

Nad realizacją obowiązków należących do zespołów medialnych czuwa Sekretarz. 



 

 

§ 49 

Zespoły są zobowiązane do pełnienia swoich funkcji z zachowaniem kultury osobistej i 

językowej. 

Zespół Social Media 

§ 50 

Nadrzędnym celem Zespołu Social Media jest promocja treści tworzonych przez Zespół 

Redaktorski na platformach społecznościowych. 

§ 51 

Zespół jest zobligowany do udostępnienia promowanych treści najpóźniej 24 godziny po 

opublikowaniu materiału na stronie zdzis24.pl. 

§ 52 

Na czele Zespołu Social Media stoi Szef Zespołu, którego zadaniem jest kontrolowanie i  

koordynacja pracy zespołu. 

Zespół Fotoreporterski 

§ 53 

Celem działalności Zespołu Fotoreporterskiego, dalej nazywanego Zespołem Foto jest 

zapewnianie materiałów graficznych do treści tworzonych przez Zespół Redaktorski. 

§ 54 

Zespół Foto cały czas współpracuje z Zespołem Social Media poprzez zapewnianie powyższym 

materiałów promocyjnych w formie grafik. 

§ 55 

Zespół Foto realizuje swoje zadania poprzez zapewnianie wysokiej jakości fotografii lub grafik 

stworzonych techniką komputerową na poczet Redakcji. 

§ 56 

Na czele Zespołu Fotoreporterskiego stoi Szef Zespołu, którego zadaniem jest kontrolowanie 

i koordynacja pracy zespołu. 

§ 57 

Działalność zespołu nie może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w tym wizerunku, a 

grafiki powinny być tworzone z poszanowaniem zasad etyki dziennikarskiej. 

 

 

 

 



Rozdział IX 

Zmiana regulaminu 

§ 58 

Projekt zmiany regulaminu może złożyć każdy członek Redakcji. 

§ 59 

Uchwałę o zmianie regulaminu uchwala Zgromadzenie Ogólne podczas posiedzenia  

większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. 

§ 60 

Regulamin i zmiany w nim zatwierdzane są przez Redaktora Naczelnego w przeciągu 14 dni 

od dnia przedłożenia. 

§ 61 

Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


